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 Staffans veckorapport vecka 25 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Torsdag 18/6 och imorgon är det midsommarafton alltid en härlig dag på många sätt. 
 
Fotbollen börjar så sakta gå på semester och en behövlig vila för alla ledare/tränare och säkert spelare 
också. 
 
Seriespelet är slut för ungdomslagen (F 14 ikväll)  och om en och halv månad är det seriepremiär för 
Herrar A, en märklig säsong med Corona som undertecknad hoppas att ej få uppleva fler gånger. 
 
Allsvenskan startat och för att få bort abstinensen såg undertecknad 3 matcher på rad under söndagen! 
 
Måndag natt hade alla 8 matcherna kollats haha (undertecknad vet vad ni tänker har han inget liv?). 
 
Vad sa dessa 8 matcher, ett är säkert lägg namnet Astrit Selmani på minnet. 2 mål för Varberg BOIS FC 
mot HIF. 
Spännande spelare som 2018 spelade i Torns IF och värvades till Varberg 2019. 
Började som pojklagsspelare i MFF men åtskilliga klubbar som Astrit spelat i därefter. 
Både Hasse o Tobias Karlsson har berättat för undertecknad att Astrit är den bästa spelare som spelat i 
Torns IF. 
 
Sämsta lag av alla 16 var HIF ett mycket dåligt lag i premiären och hade undertecknad varit HIF:s tränare 
och Olof Mellberg hade inköp av Novalucol varit av högsta prioritet. 2 röda dagar väntar, handla tabletten 
redan idag hjälper både mot magkatarr och halsbränna. 
 
Topplagen vann men inget lag övertygade direkt. Hammarby var överlägset mot Östersund. MFF vinst 
med 2-0 och AC glänsande direkt och 2 mål av absolut toppklass. 
 
En bra historia från MFF. Bonke Innocent hade precis köpt ny säng av Romain Gall nu utlånad till 
Stabäck i Norge för 60 000 kr. Med andra ord dyr säng och Bonke sov så sött att han inte vaknade i rätt 
tid och kom försenad till söndagens träning.  
 
Detta kostade inte bara en plats i truppen utan även en startplats.  
Bonke skulle startat på Bachirous bekostnad. 
 
Onsdagens träning hade alla i truppen samlat till en present som lagkaptenen AC överlämnade under 
stort jubel och Bonke kunde plocka upp Malmös största väckarklocka inköpt på IKEA. 
 
 Undertecknad blir aldrig för gammal för sådana historier haha. 
 
Elfsborg vann borta mot IFK Göteborg och svårt att veta "Änglarnas" status? 
 
Jesper Eurenius får en tuff säsong igen med "Änglarna” som favoritlag.  
Hur kunde det bli så illa att detta lag blev hans favoritlag? 
Hört olika svar om detta, en talar om en svår förlossning kan vara en skröna dock. 
 
Djurgården kunde ha förlorat mot Sirius som hade flera klara målchanser och till sist AIK som inte på 
något sätt övertygade, men vinst borta mot Örebro SK kan ingen ta ifrån dem. 
 
Igår kväll 3 matcher i omgång 2.  
Vet ej varför men undertecknad gick till sängs med ett leende och konstaterade att 3 Stockholms lag alla 
tippade som topplag hade denna kväll tagit 1 poäng av 9 möjliga somnade direkt och log med hela 
ansiktet.  
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Djävla 08;or! Klarar ej av dessa stockholmare som efter varje mening säger tack snälla vad fan menar 
dom? 
 
Redan på söndag har alla lagen spelat 3 matcher och ett  mycket tufft serieprogram för alla. 
 
Märkligt med ingen publik och höra varje ord från spelare, ledare och andra funktionärer, men som någon 
sa bättre detta än ingen fotboll alls. 
 
Statistik från Bundesligan visar vad publik betyder. 
Nu vinner hemmalaget 21 procent av matcherna utan publik,  med publik drygt 40 procent. 
 
Herrar A. 
Division 3 Södra Götaland och 3 matcher spelade, 
FBK Balkan-Tomelilla IF. 1-0. 
Kulladals FF-Råå IF. 1-0. 
Högaborgs BK-IF Lödde. 4-1.  
 
Märkligt så tillsvida att man knappt sett eller läst något om dessa 3 matcher. 
 
Herr startar träningen 13 juli.  
Möter IFK Klagshamn i Degeberga där Klagshamn är på träningsläger. 
Match lördagen 18 juli kl. 13.00. 
  
Andra träningsmatchen möter laget Dalby GIF fredagen 24 juli kl. 19.00 på Romelevallen. 
 
Seriestart lördagen 1 augusti kl. 14.00 och Vellinge IF väntar på Romelevallen. 
 
Damer A. 
Startar träningen 20 juli. 
Träningsmatch söndagen 2 augusti kl. 16.00 i Harlösa. 
 Motståndare Hardeberga/Harlösa/GOF. 
 
Seriestart  söndagen 9 augusti kl. 17.00 och Askeröds IF väntar på Romelevallan. 
 
Knatte. 
Sista vårträningen i lördags avslutade som alltid med korv och dryck. 
Två nya i F 6 och nu 103 knattar/knattor. 
 
Jessicas text kring knatte. 
Sista knatte för våren. Vädret var helt okej. Vi var ca 55 stycken knattar på plats. 
P7 och F7 spelade i Lödde. 
Det var en kort träning innan alla knattar fick korv/bröd och Festis. 
Grillningen stod Fridh och Jönsson för, tack för hjälpen. 
 
Nu tar vi ett sommaruppehåll. Vi ses den 15/8 kl. 09.30. 
 
Då var denna vår över med knatte. Roligt att se så många knattar varje lördag. 
Vi vill tacka alla föräldrar för er förståelse gällande våra direktiv med Covid19. 
Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov med mycket sol och bad. 
 
Vi vill tacka alla Knatteledare för ert engagemang till allt från att planera en träning till att leda barnen. 
 
Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov med mycket bad och sol. 
Vi ses igen lördagen den 15/8. 
 
Skulle det komma någon ny information gällande Covid19 så återkommer vi. 
 
Ha en härlig sommar hälsar Jessica och Roger. 
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Fotbollsskolan. 
Sista  dagen denna torsdag och flutet på bra och härligt väder. 
Tack till ledarna som skött detta på ett jättebra sätt. 
Huvudansvariga Johan Persson, Albin Bring, med hjälp av Klara Bring och Hampus Möller. 
 
Med detta veckobrev stänger undertecknad ner för denna vår och nu börjar strax höstserierna "rullas ut" 
på Skånebolls hemsida och alla matcher ska vara satta i Fogis senast 12 juli. 
 
Viktigt att ni ledare som får mail om olika önskningar om matchdatum o tider snabbt mailar dessa 
till undertecknad. 
Lättare att sätta tider rätt från början än att rätta till det efteråt! 
 
Föreningens lag i höst. 
Herrar A.  Damer A. 
U 19. Division 2. Damer. Reservlag. 
U 19. Division 3. F 14. 
U 15. Skåneserien. F 11 Vit. 
U 15. Sydvästra. F 11 Svart. 
U 14.  F 9. 
U 13.  F 7. 
U 13. 
U 13. 08;or. 
P 12. 
P 12. 09;or. 
P 11. 
P 10. 
P 9 Vit. 
P 9 Svart. 
P 8 Vit. 
P 8 Svart. 
P 7 Vit. 
P 7 Svart. 
 
Helt fantastiskt. Hösten 2019 och våren 2020 med 25 lag i föreningen och då nytt rekord i föreningen 
slåss nu och 26 lag anmälda till olika serier i höst. 
 
Härligt att Henrik Boman huvudansvarig för U 19 truppen försöker att hålla igång 2 U 19 lag i höst. 
Det vanliga problemet för många spelare för 1 lag och lite för få spelare för 2 lag. 
Vi får hjälpas åt att hitta ett spelschema som håller i höst. 
 
Föreningen fortsätter att växa och framgång föder framgång och P 11 (födda 09) hälsar 3 nya spelare 
välkomna till Veberöds AIF i höst. 
 
Melvin från Rydsgårds AIF, Max och Elias båda från Staffanstorps United FC där de spelat i P 12, men 
vill nu pröva på spel i Veberöds AIF och P 11. 
Välkomna alla 3! 
 
Med denna text "stänger" undertecknad ner veckobreven i en knapp månad och återkommer när 
seniorträningen startar. 
 
Han en härlig midsommarhelg och sen en fantastisk semester med vila, bad och mycket sol och 
välkomna tillbaka i augusti månad. 
 
Hörs i mitten av juli månad hälsar Staffan 
 
PS! Så kom ett trevligt mail och Veberöds AIF får 40 000 kr för utebliven intäkt från Dansgalan av de 500 
hundra miljonerna som kulturministern delat ut till Riksidrottsförbundet för fördelning och 4 046 föreningar 
som sökt bidrag och de flesta fick ingen ersättning överhuvudtaget. 
 
Med det goda resultatet av Projektet VAIF Familjen 250 paket har vi hämtat in det mesta av utebliven 
intäkt för Dansgalan i år som ställdes in. 
 
 
 
Texter från helgens matcher. 
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Damer A och Elins text. 
Äntligen var det dags att spela match, som vi har längtat. 
För motståndet stod Askeröds IF, som vi mötte för två månader sedan i en träningsmatch. 
 
Förutom en något långhårig gräsmatta och lite extra vind så var förutsättningarna härliga för att spela 
match. 17 spelare var kallade och det gjordes planerade byten under matchen. 
 
Vi pratade innan matchen om det vi tränat på de senaste veckorna, nämligen att flytta över hela laget i 
defensiven och att etablera ett eget spel. 
Vi gör mål tidigt i matchen och det är härligt att känna att vi har många målchanser, även om vi missar en 
hel del också. 
 
Vi behöver ha lite mer jäklar anamma i pannbenet när vi bestämmer oss för att göra något, kanske främst 
när vi tappar bollen och behöver ställa om från anfall till försvar. Se till att komma på rätt sida och få laget 
samlat innan vi sätter gemensam press igen. 
I halvlek gör vi våra planerade byten och spelarna som kommer in tar verkligen till sig det vi pratade om i 
halvlek och vi fortsätter att trumma på.  
 
Det var en varm dag och det tar ganska mycket på vår energi, och när vi tröttnar så hamnar vi i onödiga 
situationer. Det vi måste ta till oss är att vi verkligen behöver jobba som ett LAG, göra jobbet för varandra 
och för att hjälpas åt över hela banan. 
Slutresultatet skrivs till 7-0 och Askeröds IF hade ett skott på mål matchen igenom, i slutminuterna, där 
vår målvakt får göra en bra räddning. Bra jobbat över hela matchen, nu tar vi uppehåll till den 20/7 då vi 
börjar träna igen. 
 
U 15 med Jims text. 
U 15 VAIF- Fortuna 3-2, Skåneserie C 
Match på Romelevallen vilket var en upplevelse! Vi spelar väldigt klokt genom hela matchen med stor 
variation i tempot, här avgjordes mycket då vi kontrollerade när vi skruvar upp och hotar bakom och när vi 
vilar med bollen. 
 
U 15 VAIF- Lilla Torg 5-1, Sydvästra C 
En match där vi var väldigt bra i vårt uppbyggnadsspel. Vi har haft svårt att få till det i den här serien 
tidigare då många spelare har spelat för mycket ”solo”. Men nu fall man in i kollektivet och spelet blev 
väldigt bra! Mycket trianglar, mycket överbelastning, mycket löp bakom spelare, super roligt att avsluta 
våren med. 
 
U 14 och Andreas rader 
Vi mötte IFK Klagshamn borta på en solig och blåsig plan.  
Matchen gick lite upp och ner. När vi väl vågar hålla i boll och spela så skapar vi många chanser. Vi 
släpper tyvärr in lite väl billiga mål och förlorar matchen med 4-3. 
 
Vill även passa på att tacka för lånet av både 07:or och 09:or. 
 
U 13 och Jim igen. 
U 13 IF Lödde - VAIF 2-2, P 14 sydvästra B 
Vår bästa match i vår i 06 serien. Spelförande hela matchen, mycket chanser och bra kombinationsspel. 
Har en 2-0 ledning men tappar i tredje. Nu hoppas vi på spel i egen ålder i höst. 
 
U 13 BK Höllviken - VAIF 2-2, träningsmatch. 
Bra genomförd match av grabbarna. Vi är klart det bästa laget men deras målvakt gjorde sin livs match. 
Bra spel överlag och många av de nya killarna har verkligen utvecklats vilket är riktigt kul att se. 
 
P 12 med Dennis text. 
Idag söndag åkte vi med två lag till Limhamns IP för att möta LB07.  
Första matchen ut var 7 manna. 
Vi började bra med fantastiskt spel men kom inte riktigt till avslut. 
Det blev en match där vi fokuserade bra på vårt eget spel och försökte hålla fokus på passningarna. 
Två inlånade grabbar från P 11 som gjorde bra ifrån sig. 
Vi börjar få upp tempot i passningsspelet men vi får jobba vidare lite till. 
 
 
 
 
Andra matchen mötte vi LB07  P 13 i 9 manna. 
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En match som började försiktigt och trevande vilket bjöd in LB07 i matchen. 
andra perioden tog vi tag i vårt spel och tog över matchen och resultatet var 2-2 när andra perioden var 
slut. Tredje perioden stressade vi LB07 som började spela långbollar för komma undan vår press. 
vi missade många chanser och LB07 fick in några snabba mål och vann matchen med 6-2 
 
F 11 med Mårtens text. 
Denna helg hade vi ställt oss in på säsongens två sista matcher.  
Tyvärr så lämnade ena laget återbud med väldigt kort varsel. 
Återstoden blev en bortamatch mot Hyllie IK på söndagen. 
Matchen startade i högt tempo och vi var inte riktigt på tårna de första fem minuterna. 
Med tydliga instruktioner från tränare och glada hurrarop från egen publik tog vi snabbt åter initiativet! 
Därefter följde 55 minuter av mycket vackert spel från Veberöds töserna. 
Det visade sig tydligt att vi var det bättre laget på alla positionerna och vi kunde summera vårsäsongen 
med en stor välförtjänt vinst om 7-0. 
 
P 11 och Jespers text. 
VAIF vs Bjärreds IF sydvästra A1 
Sista matchen för vårsäsongen. Varit en minst sagt märklig vår. Inställda matcher/cuper där lilla SM i 
Falkenberg skulle vara pricken över i:et. 
 
 Även Cupspel mot BP, DIF, AIK, GAIS har blivit inställt så Bjärred IF går inte av för hackor.  
 
Vi började lite sovande idag, ingen glöd från killarna. Bjärreds IF var till en  början mer aggressiva i 
försvarsspelet medan vi gång på gång slarvade bort bollen.  
 
Vi jobbade oss in matchen och VAIF har en mer tydlig spelidé och vill hålla i bollen, bollinnehav 60-40 till 
VAIF. Vill passa på och tacka alla duktiga domare som har dömt oss. Stolt! 
 
F 9 med Helenas text. 
I lördags spelade flickor 8/9 sin sista match mot Svedala borta. Vi hade snabbt övertaget i första perioden 
och spelade fint, passade varandra bra och kom till fina avslut. I andra perioden var det svårare för oss 
att hitta vårt spel och tjejerna sprang plötsligt och ”tittade på” när Svedala hade bollen.  
 
Vi ledde med fyra mål så de var fem utespelare, men det var inte den stora skillnaden. Efter sista pausen 
och bra snack om hur vi skulle göra gick tjejerna ut och tog över igen. Vi spelade igen och det känns 
skönt att gå på sommarlov med den känslan. 
 
Vårt lag består av sex flickor födda 2012 & numera fem födda 2011, och vi spelar i serie för flickor födda 
2011. Med det i åtanke så är våra tjejer fantastiskt duktiga och har ett fint sinne för fotboll och hur spelet 
går till. De har roligt ihop på planen och utanför - åtta av våra elva spelare ska gå på fotbollsskolan nu i 
veckan! 
 
P 9 med Jessicas text. 
I  första matchen  stod Dösjöbro IF som motståndare. 
Våra killar var lite tuffa i attityden innan match för att Dösjöbro IF inte hade någon avbytare. 
 
Det fick vi betala för , för vi släppte in många mål i första halvlek  Detta gjorde att killarna hängde med 
sina huvud och slutade att spela. 
 
Vi peppade killarna i pausen. Dem började spela fotboll, pratade lite med varandra men tyvärr så räckte 
inte det. Men detta tar lärdom från. 
Dösjöbro IF spelade fin teknisk fotboll. En stor eloge till deras killar. Våra killar hängde inte med idag. 
 
I andra matchen stod Arlövs IF som motståndare. 
I detta lag var killarna mer taggade på rätt sätt. Det visades sig när matchen startade. Det var många 
passningar, skott, räddningar och tekniken som satt. 
En kanonmatch från början till slut. Framför allt mycket prat på plan.  
Killarna peppade varandra. 
 
Efter sista matchen så hade vi en liten avslutning i laget. Vi började med korv/bröd till alla barn och 
föräldrar. Sen blev det match med killarna mot papporna. En tuff match där föräldrarna inte vek sig. Gav 
allt men så roligt vi hade. 
Vi tre ledare fick ett jättefint diplom och presentkort från Niromas. Detta värmde rakt in i hjärtat. 
 
Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov. Vi startar igen i augusti. 
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F 7 med Markus text. 
Lördag 13/6, IF Löddes knatteserie. Likt förra helgen så stod det ett år äldre Staffanstorp F8 för 
motståndet i två matcher. För att jämna ut oddsen denna helg så hade jag lånat in två spelare från F8.  
 
Det blev två riktigt bra matcher där våra tjejer gjorde en verklig kämpainsats och där vi drog det längsta 
strået i båda matcherna. Staffanstorp i chock och revanschen var ett faktum. 
 
P 7 med Christoffers text. 

Veberöds AIF vit  - Kävlinge GIF 
Började bra med ett tidigt mål, genom ett bra uppspel från back upp till vår anfallare. Tyvärr kunde vi inte 
förvalta ledningen utan Kävlinge lyckades göra mål på sina chanser och vi hade svårt att göra mål på 
våra. Men, killarna jobbar för varandra, och försöker att hålla sina positioner. 
 

IF Lödde gul - Veberöds AIF vit  
Här var vi några nummer för stora för IF Lödde. Killarna hade många fina passningskombinationer och 
spelade stabilt bakåt. 
 

Lunds FF - Veberöds AIF svart  
Stabil match av killarna. Varvade läckra dribblingar med fint passningsspel. Det var i princip spel mot ett 
mål. Och de gånger som Lunds FF kom i anfall var vi bra samlade. 
 

Veberöds AIF svart  - IF Lödde svart  
Svår match för killarna mot ett mycket bra lag. Killarna fick mest försvara sig, men stack upp i några 
farliga kontringar. Men efter lite snack i pauserna spelade vi upp oss och hade mycket av spelet de sista 
fem minuterna av matchen, då Lödde fick gå mer på kontringar. 
 
Summa summarum så blev det två vinster och två förluster. 
 


